
nee

neeWerk je aan de reguliere 
kerndoelen met je leerling?

Werk je aan de kerndoelen zml/mg of 
heeft de leerling een zml-indicatie?

ja

ja

Een leerling kan laten zien wat hij in huis heeft door een toets te maken die past bij zijn 

mogelijkheden. Dat begint bij het kiezen van een passende toets.

• Kies een toets die aansluit bij de kerndoelen waar je aan werkt met de leerling.

• Kies, wanneer beschikbaar, voor een aangepaste versie van een toets. 

Sommige toetsen hebben versies voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking.

 ■  Instrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling  
IQ < 35 so en vso

 ■  Instrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling  
IQ 35 - 75 so en vso

 ■  Toetsactiviteiten voor so zml
 ■  Pakket Leren leren so zml 8-12 jaar 
 ■  Pakket Leren leren VSO Dagbesteding (en VSO Arbeid)
 ■  Cito Volgsysteem VSO Dagbesteding   

 ■  Cito Volgsysteem voor primair en speciaal onderwijs 3.0  
 ■ Leerling in beeld   
 ■  Pakket Leren leren voor sbo en so (voormalig) cluster 4  
 ■  Cito Volgsysteem VSO Arbeid en PrO inclusief Werkplekmatcher  
 ■  Pakket Leren leren (VSO Dagbesteding en) VSO Arbeid
 ■  Instrument Sociaal-Emotionele Ontwikkeling IQ > 70 voor so en vso
 ▲ Groeimeter

 ■  Kleuter in beeld   
 ■  Cito Volgsysteem voor primair en speciaal  

onderwijs 3.0   
 ■  Leerling in beeld   
 ■  Pakket Leren leren voor sbo en so  

(voormalig) cluster 4
 ■  Cito Volgsysteem voortgezet  

onderwijs   
 ■  Kijk- en luistertoetsen   
 ▲ Groeimeter
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   versie voor leerlingen met een 

visuele beperking beschikbaar

   versie voor leerlingen met een 

auditieve beperking beschikbaar

   geschikt voor leerlingen met 

dyslexie

Figuur 1 | Kies een passende toets • Klik op een toets of icoon    voor 

meer informatie. Je komt dan uit op 

onze webpagina.

• Sinds begin 2022 zijn er tekstboekjes 

beschikbaar bij de toetsen VSO Arbeid/

PrO Begrijpend lezen. De leerling 

gebruikt de tekstboekjes naast de 

digitale toetsen. Ze voeren hun 

antwoorden dus wel digitaal in.  

De tekstboekjes kunnen ingezet 

worden bij leerlingen met dyslexie, 

maar mogelijk hebben slechtziende 

leerlingen hier ook baat bij.

Legenda

■  is een vaardigheidstoets

▲  is een beheersingstoets

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/sociaal-emotioneel-functioneren-voor-zml
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/sociaal-emotioneel-functioneren-voor-zml
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/sociaal-emotioneel-functioneren-voor-zml
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/sociaal-emotioneel-functioneren-voor-zml
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/taal-rekenen-toetsactiviteiten-zml
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/pakket-leren-leren-so-zml-8-12-jaar
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/leren-leren-voor-vso
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/vso-dagbesteding
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-slechtziende-en-brailleleerlingen-cluster-1
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-toetsen/toetsen
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-leerling-in-beeld
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-slechtziende-en-brailleleerlingen-cluster-1
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-dove-en-slechthorende-leerlingen-cluster-2
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-leerling-in-beeld/groei-centraal/vernieuwing-toetsen
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/leren-leren-voor-sbo-so
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/vso-arbeid-en-praktijkonderwijs
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/leren-leren-voor-vso
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vso/toetsen/instrumenten-sociaal-emotioneel-functioneren
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/groeimeter
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/kleuters/kleuter-in-beeld
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-slechtziende-en-brailleleerlingen-cluster-1
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-toetsen/toetsen
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-toetsen/toetsen
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-leerling-in-beeld
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-slechtziende-en-brailleleerlingen-cluster-1
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-dove-en-slechthorende-leerlingen-cluster-2
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/lvs-leerling-in-beeld/groei-centraal/vernieuwing-toetsen
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/leren-leren-voor-sbo-so
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/leren-leren-voor-sbo-so
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/volgsysteem-vo
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/kijk-en-luistertoetsen
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/groeimeter
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-slechtziende-en-brailleleerlingen-cluster-1
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-dove-en-slechthorende-leerlingen-cluster-2
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-dove-en-slechthorende-leerlingen-cluster-2
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-dove-en-slechthorende-leerlingen-cluster-2
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-slechtziende-en-brailleleerlingen-cluster-1
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-slechtziende-en-brailleleerlingen-cluster-1
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/speciale-leerlingen/toetsen/toetsen-voor-slechtziende-en-brailleleerlingen-cluster-1
http://www.cito.nl
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